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GRIMSTAD KOMMUNE   -  KONTROLLUTVALGET 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: 
 

Møtedato:  
Tirsdag 4. desember 2012 

Tid:  
Kl. 12.00 – 13.30  

Møtested: Grimstad Rådhus,                   
                 formannskapssalen                                              

 
Til stede:  Lene Langemyr (leder), Gunnar Topland (nestleder), Solveig 

Kleivene (medlem), Jens Kristian Fjelldal (3. varamedlem for 
Øystein Haga)  
 
 

Forfall: Øystein Haga (medlem), Christian Danielsen (1. varamedlem), 
Elsa Almås (2. varamedlem), Dag Ommundsen (medlem), Anne 
Kari Mentzoni (1. varamedlem), Knut Storerud  
(2. varamedlem), Anita Tordis Finstad (3. varamedlem), Sverre 
Ohrvik (4. varamedlem). 
 

 
Fra revisjonen:   Kristian Fjellheim Kristoffersen, Arne Kjell Tellefsen.  
 
 
Sekretær:    Øistein Strømsland. 
 
 
                                                           SAKSLISTE 

Sak nr: 

 
21/12 
22/12 
23/12 

 
24/12 
25/12 

                                              SAKER: 

 
Godkjenning av protokoll fra forrige møte (16.10.2012) 
Orienteringer/referatsaker 
Forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet:  
”Tilpasset opplæring og spesialundervisning” 
Årsplan for kontrollutvalget i Grimstad kommune for 2013 
Eventuelt 
 

 

Grimstad, 4. desember 2012 
 
 
 
 

Lene Langemyr 
leder 

     Øistein Strømsland                                   
     Aust-Agder fylkesrevisjon         

              sekretær 
 
 
 
 
Kopi: Varamedlemmer, ordfører, rådmann, Arendal Revisjonsdistrikt IKS 
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Sak nr: 21/12 Saksbehandler: Øistein Strømsland 

Sak: Godkjenning av protokoll fra forrige møte (16.10.2012) 

 
Forslag til vedtak: 
Protokollen fra møtet 16.10.12 godkjennes. 

 
VEDTAK: 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Sak nr: 22/12 Saksbehandler: Øistein Strømsland 

Sak: Orienteringer/referatsaker 

 
1. Orienteringer ved revisjonen: 

(i) Revisjonen orienterte om status i arbeidet med nytt økonomireglement i 
Grimstad kommune. 

(ii) Revisjonen orienterte om status i arbeidet med retningslinjer/reglement for 
startlån i Grimstad kommune. 
 

2. Sekretæren delte ut skriftlig invitasjon og orienterte kort om dagsseminar for 
kontrollutvalgsmedlemmer på Agder, Strand Hotel Fevik, 09.01.2013. Arrangør: 
Aust-Agder Kommunerevisorforening og KS-Agder. 
 

3. Sekretæren delte ut skriftlig invitasjon og orienterte kort om NKRFs 
Kontrollutvalgskonferanse 2013, Gardermoen 06. – 07.02.2013. 
 

VEDTAK: 
Enstemmig tatt til orientering. 

 
 

Sak nr:   23/12 Saksbehandler: Øistein Strømsland 

Sak:        Forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet:  
              ”Tilpasset opplæring og spesialundervisning” 

 
Vedlegg til saken:    

1. Forslag til prosjektplan, datert 20.11.2012, for forvaltningsrevisjonsprosjektet:  
”Tilpasset opplæring og spesialundervisning” 

 
Bakgrunn for saken 
Kontrollutvalget behandlet i møte 08.05.12 (sak nr. 12/12) plan for forvaltningsrevisjon for 
2012 – 2015. Planen ble godkjent av kommunestyret i møte 27.08.12 (sak nr. 96/12). I 
henhold til denne planen skal prosjektet ”Tilpasset opplæring og spesialundervisning” 
gjennomføres. Prosjektet har framkommet på grunnlag av en overordnet analyse (jfr. 
kontrollutvalgssak nr. 7/12). I planen beskrives intensjonene med prosjektet på følgende 
måte: 

 
Overordnet analyse i Grimstad kommune (2012) retter fokus på kommunens betydelige bruk av 
ressurser på spesialundervisning. Forvaltningsrevisjonsprosjektet vil ha som formål å kartlegge 
årsakene til denne tendensen. Gjennomføringen vil i hovedsak basere seg på en vurdering av om 
kommunens håndtering av vedtak om spesialundervisning er i henhold til formålsbeskrivelsene, i tillegg 
til å se på kommunens praktisering av tilpasset opplæring i undervisningen.   
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For å gi kontrollutvalget en nærmere orientering om prosjektet legges med dette fram et 
forslag til prosjektplan utarbeidet av Arendal Revisjonsdistrikt IKS. Prosjektplanen  
beskriver gjennomføringen av prosjektet, herunder bakgrunn, formål, problemstillinger, 
revisjonskriterier, gjennomføring, metode, avgrensing, ressurser og tidsplan. 
Prosjektplanen følger vedlagt denne saken.  
 
Sekretæren forslår at kontrollutvalget tar prosjektplanen til orientering. 
 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar til orientering forslag til prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet: ”Tilpasset opplæring og spesialundervisning.” 
 
-------------------------------- 
 
Revisjonen var til stede i møtet og orienterte om prosjektplanen.  
 
Etter drøfting av saken fremmet leder av kontrollutvalget følgende forslag til vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar til orientering forslag til prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet: ”Tilpasset opplæring og spesialundervisning.” 

2. Kontrollutvalget ber om status i arbeidet med prosjektet i utvalgets møte i april 
2013. 

 
VEDTAK: 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Sak nr: 24/12 Saksbehandler: Øistein Strømsland 

Sak: Årsplan for kontrollutvalget i Grimstad kommune for 2013 

 
Vedlegg til saken: 

1. Forslag til årsplan for kontrollutvalget i Grimstad kommune for 2013 

 
Bakgrunn for saken 
Forslag til årsplan for kontrollutvalget for 2013 følger vedlagt og legges fram til 
behandling.  Årsplanen inneholder møteplan, omtale av forvaltningsrevisjon og  
selskapskontroll. Årsplanen skal, etter at den er behandlet i kontrollutvalget, legges fram 
for kommunestyret for godkjenning. 
 
Plan for selskapskontroll forutsettes lagt fram for behandling som egen sak i 2013. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Årsplan for kontrollutvalget for 2013 legges fram for kommunestyret for 
godkjenning.  

2. Plan for selskapskontroll forutsettes lagt fram for behandling som egen sak i 2013. 
 
-------------------------------- 
 
I møtet ble det foretatt endringer i møteplanen (pkt. 2) i det framlagte forslaget til 
årsplan. Kontrollutvalget fattet deretter følgende enstemmige vedtak: 
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1. Årsplan for kontrollutvalget for 2013 legges fram for kommunestyret for 
godkjenning.  

2. Plan for selskapskontroll forutsettes lagt fram for behandling som egen sak i 2013. 
 

 
 

Sak nr:  25/12 Saksbehandler: Øistein Strømsland 

Sak:       Eventuelt 

 
I henhold til møteplanen er neste møte berammet til: 20.02.2013.  
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